
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών ΑΠΘ 

 
 

Υπόδειγμα Ερωτηματολογίου Φοιτητών & 
Αποτελέσματα Αξιολόγησης 

2018 – 2019 
 
 

(https://qa.auth.gr/el/report/evaluation/participation/topo/1/2018/0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 0 

 

Περιεχόμενα 

 
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος .............................................................................. 1 

Συμμετοχή στην Αξιολόγηση...................................................................................................... 7 

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Τμήματος ..................................................................................... 8 

Σχόλια Μαθημάτων .................................................................................................................. 11 

Σχόλια Διδασκόντων ................................................................................................................ 12 

Κατάταξη Μαθημάτων ............................................................................................................. 14 

Κατάταξη Διδασκόντων ............................................................................................................ 15 

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθήματος ................................................................................ 16 

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Διδάσκοντα ................................................................................ 21 

Σχολιασμός ............................................................................................................................... 26 

Αξιολόγηση του ΠΠΣ από τους φοιτητές ............................................................................. 26 

Συμμετοχή των Φοιτητών .................................................................................................... 26 

Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων ......................................................................................... 28 

Υπόμνημα ................................................................................................................................. 30 

 

 

 

 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 1 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος 
 

 
 

 

 

 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 2 

 

 

 
 

 

 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 3 

 

 

 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 4 

 

 
 

 

 

 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 5 

 
 

 

 

 
 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 6 

 
 
 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 7 

Συμμετοχή στην Αξιολόγηση 
 
Στοιχεία Προγράμματος 

 
 
Στοιχεία Αξιολόγησης 

 
 
Συμμετοχή στην Αξιολόγηση 

 
 
Συμμετοχή ανά Μάθημα 

 
Εμφανίζονται μόνο μαθήματα που έχουν αξιολογηθεί 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 8 

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Τμήματος 
 
Σύνοψη Αποτελεσμάτων 

 
 
Αποτελέσματα ανά Ενότητα Ερωτήσεων 

 
 
Θηκογράμματα αποτελεσμάτων ανά ενότητα ερωτήσεων 

 
 
Ανάλυση Ερωτήσεων 
 

 
 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 9 

 
 

 
 

 
 
Αποτελέσματα ανά Μάθημα 

 
 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 10 

 
 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 11 

Σχόλια Μαθημάτων 
 
Στοιχεία Αξιολόγησης 

 
 
Πατατηρήσεις και Σχόλια ανά Μάθημα 

 
 

 
 
 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 12 

Σχόλια Διδασκόντων 
 
Στοιχεία Αξιολόγησης 

 
 
Πατατηρήσεις και Σχόλια ανά Διδάσκοντα 

 
 

 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 13 

 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 14 

Κατάταξη Μαθημάτων 
 
Αποτελέσματα ανά Μάθημα 
 

 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 15 

Κατάταξη Διδασκόντων 
 
Αποτελέσματα ανά Διδάσκοντα 
 

 
 
 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 16 

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθήματος 
 
Πληροφορίες Μαθήματος 

 
 
Πληροφορίες Τάξης 

 
 
Συμμετοχή στην Αξιολόγηση 

 
 
Αποτελέσματα ανά Ενότητα Ερωτήσεων 

 
 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 17 

 
 
Αποτελέσματα ανά Διδάσκοντα 

 
 

 
 
Αξιολόγηση Διδάσκοντα 
 

 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 18 

 

 
 

 
 

 
 
Ανάλυση Ερωτήσεων 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 19 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Παρατηρήσεις και Σχόλια 
 

 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 20 

 
 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 21 

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Διδάσκοντα 
 
Διαχρονικά 
 
Στοιχεία Αξιολόγησης 

 
 
Σύνοψη Αποτελεσμάτων 

 
 

 
 
 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 22 

Ετήσια 
 
Στοιχεία Αξιολόγησης 

 
 
Σύνοψη Αποτελεσμάτων 

 
 
Συμμετοχή στην Αξιολόγηση 

 
 
Αποτλέσματα ανά Μάθημα 

 
 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 23 

 
 
Αποτελέσματα Διδάσκοντα ανά Μάθημα 

 
 

 
 
Αποτελέσματα Διδάσκοντα ανά Ερώτηση 

 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 24 

 

 
 
Ανάλυση Ερωτήσεων 

 
 

 
 

 
 
Παρατηρήσεις και Σχόλια 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 25 

 
 

 
 

 
 
 



Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 26 

Σχολιασμός 
 
Αξιολόγηση του ΠΠΣ από τους φοιτητές 

Σημαντικό παράγοντα της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης της διδακτικής διαδικασίας του 
ΠΠΣ του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ αποτελεί η 
θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων τους από 
τους φοιτητές, ανώνυμα, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος στο τέλος κάθε 
διδακτικού εξαμήνου, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ.  

Η αξιολόγηση αποσκοπεί στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει το Τμήμα 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στους φοιτητές του, γίνεται ηλεκτρονικά και 
διασφαλίζει το απόρρητο και αδιάβλητο του ηλεκτρονικού συστήματος. Οι φοιτητές 
συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, απαντώντας στις ερωτήσεις του ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί τον βασικό τρόπο για να γίνουν γνωστές, 
συλλογικά και συγκεντρωτικά, οι απόψεις των προπτυχιακών φοιτητών ώστε, πέραν των 
διορθωτικών επεμβάσεων που θα κάνουν οι διδάσκοντες στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης 
και αυτοβελτίωσής τους, να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα, εάν χρειαστεί, από τα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος (π.χ. Συνέλευση, Τομείς, κλπ.). 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αφορούν δύο (2) πτυχές του ΠΠΣ: 

• Σχόλια που αφορούν τους διδάσκοντες του ΠΠΣ. Ειδικότερα, όλοι οι διδάσκοντες 
αξιολογούνται από τους φοιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου μέσω του συστήματος 
ηλεκτρονικής αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ. Η αξιολόγηση των διδασκόντων περιλαμβάνει τόσο 
κλειστές, όσο και ανοικτές ερωτήσεις, και είναι προσωπική, αξιολογούνται δηλαδή 
συγκεκριμένα πρόσωπα και όχι γενικά οι διδάσκοντες του μαθήματος, ενώ δυνατότητα 
αξιολόγησης έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στο μάθημα φοιτητές.  

• Σχόλια που αφορούν τα μαθήματα του ΠΠΣ. Ειδικότερα, τα μαθήματα αξιολογούνται 
από τους φοιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου μέσω του ιδίου συστήματος ηλεκτρονικής 
αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ. Η αξιολόγηση των διδασκόντων περιλαμβάνει επίσης κλειστές, και 
ανοικτές ερωτήσεις, και αφορά κάθε μάθημα ξεχωριστά.  

Οι απαντήσεις των φοιτητών, τόσο για τα μαθήματα, όσο και για τους διδάσκοντες, 
αναλύονται από το σύστημα της ΜΟΔΙΠ και παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία για κάθε 
διδάσκοντα ή μάθημα σε σχέση με τους υπόλοιπους διδάσκοντες ή τα υπόλοιπα μαθήματα 
του προγράμματος σπουδών. Όταν σε ένα μάθημα υπάρχουν περισσότεροι του ενός 
διδάσκοντες, υπάρχει τόσο η ατομική αξιολόγηση των διδασκόντων (για το εν λόγω μάθημα), 
όσο και μία μέση βαθμολογία των διδασκόντων του μαθήματος. Τα στοιχεία αυτά, εκτός από 
τους ίδιους τους αξιολογούμενους διδάσκοντες, είναι διαθέσιμα στον Πρόεδρο του 
Τμήματος και στον Συντονιστή της ΟΜΕΑ, καθώς επίσης και στις Πρυτανικές Αρχές και στα 
μέλη της ΜΟΔΙΠ. 

 

Συμμετοχή των Φοιτητών 
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Η συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση είναι προαιρετική. Πάγια επιδίωξη του 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών είναι η αύξηση της συμμετοχής των 
φοιτητών στη διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς θεωρεί ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης  
πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο  αντιπροσωπευτικά και πλήρη, έτσι ώστε να οδηγούν σε 
ασφαλέστερα συμπεράσματα ως προς τις αδυναμίες, αλλά και τα δυνατά στοιχεία του  ΠΠΣ 
σε θέματα μαθημάτων και διδασκαλίας. Η παραπάνω επιδίωξη  συμβαδίζει πλήρως με το 
στόχο που έχει θέσει η Πρυτανεία του ΑΠΘ, σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αύξησης της συμμετοχής των φοιτητών στην αξιολόγηση το 
τελευταία έτη έχει ενταθεί η διαδικασία ενημέρωσης για τη δυνατότητα  αξιολόγησης με 
συντονισμένες παρεμβάσεις. Συμμετέχουν ο Πρόεδρος και κυρίως οι διδάσκοντες, καθώς και 
η ΜΟΔΙΠ και η Πρυτανεία του ΑΠΘ, μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, 
ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες του Τμήματος, του ΑΠΘ και της ΜΟΔΙΠ, υπενθύμισης κατά τη 
διάρκεια των διαλέξεων και σχετικής παρουσίασης κατά τη διάρκεια παρουσίασης του 
Τμήματος στους πρωτοετείς φοιτητές. Αξιολογώντας αυτή την προσπάθεια φαίνεται ότι η 
συστηματική ανακοίνωση  από τους διδάσκοντες μέσα στο μάθημα έχει το μεγαλύτερο 
αποτέλεσμα όπως διαπιστώνεται και  από την απάντηση της πλειοψηφίας των φοιτητών 
(~55.6% το 2018-2019) στο σχετικό ερώτημα, ενώ συμπληρωματικά λειτουργεί και η 
αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από τη Γραμματεία του Τμήματος (~50% το 2018-2019). 
Η παραπάνω πρακτική ακολουθείται συστηματικά στο Τμήμα Γεωλογίας.  

Ένα σημείο που επίσης είναι σημαντικό για την εκτίμηση της συμμετοχής στη αξιολόγηση 
είναι η διαμορφωμένη άποψη στους φοιτητές για το τι αποτέλεσμα θα έχει (ή καλύτερα δε 
θα έχει) η διαδικασία αυτή. Ειδικότερα, αναλύοντας διαχρονικά την απάντηση των φοιτητών 
στο ερώτημα (“αξιολόγηση διαδικασίας” – ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ): «Έχετε δει κάποια αλλαγή στη 
διδασκαλία των μαθημάτων ως αποτέλεσμα των αξιολογήσεων ..» φαίνεται ότι τα 
προηγούμενα χρόνια η παγιωμένη πεποίθηση ήταν ότι αυτή δεν είχε κάποιο ουσιαστικό 
αποτέλεσμα  στη βελτίωση της διδασκαλίας. Ενδεικτικά τη χρονιά 2018-2019 μόλις 16.7% 
των φοιτητών απάντησαν θετικά στην ερώτηση ενώ σε προηγούμενα χρόνια το ποσοστό 
αυτό ήταν μεγαλύτερο και έφτανε και το ~25% (για το 2015-2016).  

Τα τελευταία χρόνια η παραπάνω πεποίθηση φαίνεται να μην αλλάζει σημαντικά. Οι θετικές 
απαντήσεις στο ερώτημα «Έχετε δει κάποια αλλαγή στη διδασκαλία των μαθημάτων ως 
αποτέλεσμα των αξιολογήσεων ..» κυμαίνονται διαχρονικά στην περιοχή του 16.5%-20%. Η 
παραπάνω στασιμότητα παρά τη μεγάλη προσπάθεια του Τμήματος και ειδικότερα των 
διδασκόντων, να πείσουν μέσα από τις διαδικασίες ουσιαστικών αλλαγών στη διδασκαλία  
ότι η αξιολόγηση των φοιτητών δεν είναι μια τυπική διαδικασία αλλά έχει συγκεκριμένα, 
πρακτικά αποτελέσματα, δεν φαίνεται να περνά στους φοιτητές.  

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών θεωρεί ότι συνεχίζοντας προς την ίδια 
κατεύθυνση η παραπάνω άποψη και συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση θα 
βελτιωθεί, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του αναμορφωμένου προγράμματος σπουδών (από 
το 2021-2022), το οποίο έχει λάβει υπόψη πολλές από τις παρατηρήσεις της αξιολόγησης των 
φοιτητών. 

Σε συνέχεια της παραπάνω ανάλυσης, και ως συνέπεια των παραπάνω δράσεων,   είναι 
ιδιαίτερα ικανοποιητικό το γεγονός ότι τον τελευταίο ο χρόνο (2018-2019) ο δείκτης 
συμμετοχής των φοιτητών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών αυξήθηκε 
κατά 28.37% και έφτασε το 19.0%. Είναι ενδεικτικό ότι πλησιάζει πλέον τον Μ.Ο. του ΑΠΘ και 
βαίνει συνεχώς αυξανόμενος (βλ. Πίνακα Ι): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: % Δείκτης Συμμετοχής στην Αξιολόγηση (ΜΟΔΙΠ –ΑΠΘ) 
 2014-

2015 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

TATM 7.6 8.9 11.4 14.8 19.0 
Μ.Ο. ΑΠΘ 14.5 16.2 14.6 17.7 19.7 

 

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι όπως  φαίνεται στον Πίνακα ΙΙ, το 2018-2019 ο αριθμός 
των μαθημάτων που αξιολογούνται είναι σταθερός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 
Αντίστοιχα, σταθερός παραμένει και ο αριθμός των γραπτών σχολίων από τους φοιτητές 
(συμπληρωματικά των τυποποιημένων απαντήσεων) τόσο για τα μαθήματα όσο και για τους 
διδάσκοντες.  

Φαίνεται λοιπόν ότι οι φοιτητές του Τμήματος συνειδητά επιλέγουν να αφιερώσουν χρόνο 
στη διαδικασία αυτή, συχνά με πολύ εύστοχα σχόλια/παρατηρήσεις και βελτιωτικές 
προτάσεις, τόσο για να αναφέρουν προβλήματα ή λάθη, όσο και για να επιβραβεύσουν 
ορθές εκπαιδευτικές διαδικασίες ή διδάσκοντες. Αυτό αποτελεί μια ένδειξη ότι οι 
προσπάθειες του Τμήματος τα τελευταία χρόνια ώστε να εμπεδώσουν οι φοιτητές τη 
σημασία και χρησιμότητα της διαδικασίας της αξιολόγησης έχουν αρχίσει να αποδίδουν και 
η αυξημένη συμμετοχή δεν είναι μόνο ποσοτική σε ότι αφορά τον αριθμό των φοιτητών 
δηλαδή, αλλά και «ποιοτική». Παρόλα αυτά, το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών πρέπει να κάνει ακόμη σημαντικά βήματα προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ:  TATM ΑΠΘ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

  2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ 71 72 80 86 75 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ 39 39 53 55 42 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΟΠΟΙΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ 29 30 34 34 30 

 

Συμπερασματικά, το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών θεωρεί ότι οι 
προσπάθειές του να αυξήσει τη συμμετοχή των φοιτητών του στην αξιολόγηση του ΠΠΣ 
έχουν αποτέλεσμα και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και δεσμεύεται να συνεχίσει 
την προσπάθεια αυτή σε συνεργασία με την Πρυτανεία και την ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ.  

 

Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων 
 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και αποτελούν 
προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δηλαδή απαγορεύεται η 
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δημοσιοποίησή τους. Το γεγονός αυτό, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την επιθυμία και τη 
θέληση του Τμήματος, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πρακτική αξιοποίησή τους. Για την 
αξιοποίησή αυτή, προβλέπεται στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών η χρήση 
τους σε τρεις κατευθύνσεις, από τίς οποίες δύο αφορούν τους διδάσκοντες και μία τα ίδια τα 
μαθήματα και το περιεχόμενό τους: 

Σε ότι αφορά τους διδάσκοντες: 

• Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, ο οποίος έχει 
εκ του νόμου την ευθύνη των ενεργειών (π.χ. συστάσεις, κλπ.) για την αντιμετώπιση 
περιπτώσεων οι οποίες εμφανίζουν συστηματικά, σοβαρά προβλήματα στην αξιολόγηση 
τους από τους φοιτητές. Ο Πρόεδρος λαβαίνει υπόψη τόσο την αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων (αριθμός αξιολογήσεων), όσο και τη συστηματικότητα, αφού είναι δυνατό 
αποσπασματικά, και μικρά σε δείγμα αποτελέσματα να οδηγήσουν σε πλασματικά πολύ 
αρνητικές (ή και πολύ θετικές) αξιολογήσεις. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το τρέχον 
θεσμικό πλαίσιο περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις παρεμβάσεις που επιτρέπεται να κάνουν τα 
θεσμικά όργανα ενός τμήματος στο διδακτικό έργο των διδασκόντων, σε σχέση με 
προβλήματα που υπάρχουν και που αποτυπώνονται από την αξιολόγηση. 

• Από τα εκλεκτορικά σώματα, κατά τη διαδικασία εξέλιξης του προσωπικού (π.χ. 
μελών ΔΕΠ). Ειδικότερα, στις διαδικασίες εξέλιξης των μελών ΔΕΠ σημαντικό ρόλο παίζει και 
η απόδοση τους στο διδακτικό έργο, η οποία βασίζεται σημαντικά στην αξιολόγηση (από τους 
φοιτητές) των μαθημάτων τα οποία διδάσκουν. Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει σε γνώση 
του εκλεκτορικού σώματος την έκθεση αξιολόγησης του υποψηφίου (εφόσον προέρχεται 
από το Τμήμα ή από Τμήματα που έχουν αξιολογήσεις διαθέσιμες στην ΟΜΕΑ του Τμήματος), 
η οποία και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην κρίση του εκλεκτορικού σώματος.  

Σε ότι αφορά τα μαθήματα:  

• Από την ΟΜΕΑ και κυρίως την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σε ότι αφορά τα 
μαθήματα, για την εισαγωγή βελτιωτικών ενεργειών-αλλαγών στο ΠΠΣ. Ειδικότερα, το Τμήμα 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών έχει εισάγει πλέον μία νέα διαδικασία, αυτή της 
συνεχούς παρακολούθησης του ΠΠΣ, η οποία θα γίνεται από την Επιτροπή ΠΠΣ του 
Τμήματος. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής, και σε συνέχεια των υποδείξεων της ΟΜΕΑ, θα 
αξιοποιούνται από τα αρμόδια όργανα (Πρόεδρος, Τομείς, Συνέλευση Τμήματος), με στόχο 
τη συνεχή βελτίωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων του ΠΠΣ και των μαθημάτων του. 
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Υπόμνημα 
 
Στο Παράρτημα αυτό παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των μαθημάτων και ο 
τρόπος με τον οποίο αναλύονται οι απαντήσεις των φοιτητών. Τόσο η συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων όσο και η ανάλυσή τους γίνεται online μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος της ΜΟΔΙΠ και είναι προσαρμοσμένη σε αυτό το μέσο. Η επεξήγηση των 
συμβόλων, των πινάκων και των διαγραμμάτων γίνεται με διαδραστικό τρόπο στις 
αντίστοιχες σελίδες καθώς και στις οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος της 
ΜΟΔΙΠ, όπως αυτές που παρατίθενται ακολούθως. 
 
Συμμετοχή στην Αξιολόγηση 
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Τμήματος 
Σχόλια Μαθημάτων 
Σχόλια Διδασκόντων 
Κατάταξη Μαθημάτων 
Κατάταξη Διδασκόντων 
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθήματος 
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Διδάσκοντα 
 
Σε όλους τους Πίνακες οι ορισμοί των συμβόλων είναι οι εξής: 
 
Ν: Πληθυσμός 
n: Δείγμα 
v: Αριθμός προσωπικών αξιολογήσεων (για τους διδάσκοντες) 
%: Ποσοστό 
Α: Απάντηση – Δεν αφορά το μάθημα / διδάσκοντα 
0: Απάντηση – Πολύ Αρνητικό 
25: Απάντηση – Αρνητικά 
50: Απάντηση – Ουδέτερα 
75: Απάντηση – Θετικά 
100: Απάντηση – Πολύ Θετικά 
Δ: Απάντηση – Δε Γνωρίζω / Δεν Απαντώ 
1: Ενότητα Ερωτήσεων – Μάθημα 
2: Ενότητα Ερωτήσεων – Διδακτικό Προσωπικό 
3: Ενότητα Ερωτήσεων – Εγώ (ο φοιτητής / η φοιτήτρια) 
4: Ενότητα Ερωτήσεων - Συνολικά 
ΜΟ: Μέσος Όρος 
ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 
Q: Δείκτης Ποιότητας (μαθήματος / διδάσκοντα) 
Ε: Κατάταξη (μαθήματος / διδάσκοντα) 
 
Για την πληρότητα της παρουσίασης της ανάλυσης των αξιολογήσεων των μαθημάτων στο 
ΑΠΘ στο Παράρτημα δεν αναφέρονται μόνο τα ‘αποτελέσματα του συνόλου των 
ερωτηματολογίων ανά ερώτηση’, αλλά και ενδεικτικά παραδείγματα επιπρόσθετων 
αναφορών που δημιουργούνται και αξιοποιούνται. 
 

https://qa.auth.gr/el/node/5570
https://qa.auth.gr/el/node/5573
https://qa.auth.gr/el/node/5578
https://qa.auth.gr/el/node/5579
https://qa.auth.gr/el/node/5580
https://qa.auth.gr/el/node/5581
https://qa.auth.gr/el/node/5574
https://qa.auth.gr/el/node/5575
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